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BADAN PUSAT STATISTIK

PREVALENSI KEKERASAN FISIK DAN/ ATAU SEKSUAL OLEH PASANGAN DAN SELAIN PASANGAN
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1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami

kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka.

Sekitar 1 dari 10 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

33,4%

9,4%

fisik

9,1%

fisik & 

seksual

9%

seksual

15,3%

Selama hidup

12 bulan terakhir

Perempuan yang tinggal di daerah Perkotaan lebih 

banyak mengalami kekerasan daripada yang tinggal 

di daerah Perdesaan



BADAN PUSAT STATISTIK

PREVALENSI KEKERASAN FISIK DAN/ATAU SEKSUAL OLEH PASANGAN DAN SELAIN PASANGAN
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Oleh pasangan Oleh selain pasangan

Sekitar 2 dari 11 perempuan yang 

pernah/sedang menikah mengalami 

kekerasan fisik dan/ atau seksual oleh 

pasangan selama hidup mereka.

Sekitar 1 dari 4 perempuan 

mengalami kekerasan fisik dan/ atau 

seksual oleh selain pasangan 

selama hidup mereka.

18,3%

4.9%

fisik

7,7%

fisik & 

seksual

4,6%

seksual

6%

Selama hidup

12 bulan terakhir

23,7%

5,6%

fisik

5,2%

fisik & 

seksual

4,1%

seksual

14,4%

Selama hidup

12 bulan terakhir

Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak 

dilakukan oleh suami/pasangan pada istri/pasangan perempuan
Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling 

banyak dilakukan selain/bukan pasangan.



BADAN PUSAT STATISTIK

PREVALENSI KEKERASAN FISIK DAN/ ATAU SEKSUAL OLEH SELAIN PASANGAN
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Perempuan BELUM PERNAH Menikah

20,4%

2.5%

fisik

4,6%

fisik & 

seksual

2,9%

seksual

12,9%

Selama hidup

12 bulan terakhir

42,7%

23,3%

fisik

8,3%

fisik & 

seksual

11,3%

seksual

23,1%

Selama hidup

12 bulan terakhir

Perempuan PERNAH/SEDANG Menikah

1 dari 5 perempuan pernah/ sedang 

menikah mengalami kekerasan fisik dan/ 

atau seksual oleh selain pasangan selama 

hidup.

2 dari 5 perempuan belum pernah 

menikah mengalami kekerasan fisik dan/ 

atau seksual oleh selain pasangan

selama hidup.



BADAN PUSAT STATISTIK

PREVALENSI KEKERASAN FISIK DAN ATAU SEKSUAL PEREMPUAN USIA 15-64 TAHUN

MENURUT LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN STATUS PEKERJAAN PEREMPUAN
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Pendidikan Status Pekerjaan

SMA Ke AtasSD dan SMP

Kekerasan fisik dan/ atau seksual 

lebih banyak dialami perempuan 

berpendidikan SMA Ke Atas.

BekerjaTidak Bekerja

Kekerasan fisik dan/ atau seksual 

lebih banyak dialami perempuan yang 

berstatus tidak bekerja.

%

% %

%



BADAN PUSAT STATISTIK

PREVALENSI KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL OLEH PASANGAN MENURUT 

JENIS TINDAKAN
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Kekerasan Fisik Kekerasan Seksual

4 jenis Kekerasan Fisik yang paling 

banyak dialami perempuan pernah/ 

sedang menikah dari Pasangan .

DITAMPAR

DIPUKUL

DIDORONG / DIJAMBAK RAMBUT

DITENDANG, DISERET, DIHAJAR

3 jenis Kekerasan Seksual  yang paling 

banyak dialami perempuan pernah/ 

sedang menikah dari Pasangan .

Melakukan hubungan karena Takut

Dipaksa secara Fisik berhubungan 

saat tidak ingin

Dipaksa melakukan tindakan seksual 

yang merendahkan/memalukan

1,1 %6,2 %

1,4 %9,4 %

0,8 %4,4%

0,6%3,1%

2,8 %7,8 %

2,0 %6,3 %

0,6 %2,0 %

Selama hidup

12 bulan terakhir



“ setiap tindakan berdasarkan 

perbedaan jenis kelamin yang 

berakibat atau mungkin berakibat 

kesengsaraan atau penderitaan 

perempuan secara fisik, seksual 

atau psikologis, termasuk ancaman 

tindakan tertentu, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara 

sewenang-wenang, baik yang 

terjadi di ranah publik atau dalam 

kehidupan pribadi”

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No. 01/2010 ttg SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
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Kekerasan Fisik 

Kekerasan Psikis

Penelantaran/
ekonomi

JENIS KEKERASAN  ?

Kekerasan seksual

Lansia/Difable

Eksploitasi/Trafficking

Perempuan Dalam situasi 
Darurat Lainnya



10

NEGARA DAN 

MASYARAKAT 

WAJIB 

MELAKSANAKAN:

➢ Pencegahan

➢Perlindungan 

Korban

➢Penindakan Pelaku

PANCASILA

UUD 1945

Ps. 28G ayat (1)

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang 

dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Ps. 28H ayat (2)

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 

keadilan”

Segala 
bentuk 

kekerasan 
merupakan 
pelanggaran 

HAM



PERUBAHAN PARADIGMA 
PELAYANAN/PENANGANAN 

KORBAN KEKERASAN 
TERMASUK TPPO



MEKANISME KOORDINASI (sebelum UPTD)



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
Ttg Perangkat Daerah

4. Permen PPPA   Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak

> Perubahan Lembaga Daerah





KARENA DOMINAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

KDRT BUKAN AIB TAPI KEJAHATAN (crime)

KDRT BUKAN SESUATU YG HARUS DITUTUP-TUTUP

KDRT PELANGGARAN HAM BERAT

KKDRT BUKAN KODRAT PR 

KDRT BUKAN FITRAH PR

KDRT BUKAN SESUATU HAL 
BIASA



LIHAT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan 

oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak 

pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam 

rumah tangga.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Lanjutan Pasal 1
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan 

dalam lingkup rumah tangga.

4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman 

kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan pengadilan. 5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan 

yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, 

sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk 

memberikan perlindungan kepada korban.



BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

a. penghormatan hak asasi manusia;

b. keadilan dan kesetaraan gender;

c. nondiskriminasi; dan

d. perlindungan korban.



Pasal 4
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera



BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. kekerasan fisik;

b. kekerasan psikis;

c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga.



Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan 

yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan

yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada

seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 

dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, 

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau 

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada 

orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang 

yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau 

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban 

berada di bawah kendali orang tersebut.



BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, 

lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 

penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat 

proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan



BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah 

tangga.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 

pemerintah:

a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam 

rumah tangga;

c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah 

tangga;

d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan 

dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang 

sensitif gender.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

menteri.

(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Pasal 13



Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;

b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program 

pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluar�ga, dan teman 

korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-

masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial 

lainnya.



Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas 

kemampuannya untuk:

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;

b. memberikan perlindungan kepada korban;

c. memberikan pertolongan darurat; dan

d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.BAB VI



BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 16

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui 

atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera 

memberikan perlindungan sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 

pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib 

meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama 

dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau 

pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk 

mendapat pelayanan dan pendampingan

.Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau 

menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.



Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau 

sebaliknya merupakan delik aduan.



BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda 
paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh 

sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling 
banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 
(empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau 

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 

atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 
paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau 

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 

atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 

(tiga puluh enam juta rupiah).



Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 

(tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas 

juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat 

luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan 

sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur 

atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda 

paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima 
belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu 
tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.



30

Kebijakan Lokal

Lembaga Layanan

Sarana Prasarana
SDM Terlatih

Data, Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan

UPDATE INDIKATOR 

> Koordinasi
➢ Kerjasama
➢ > Jejaring



TERIMA KASIH 


